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Inwestycje, remonty, modernizacje. 
„Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze sztuczną nawierzchnią we Włodzieninie”  

oraz „Budowa przepustu prowadzącego do boiska”  
W połowie października 2022r zakończono zadanie inwesty-

cyjne pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego boiska i bieżni ze 

sztuczną nawierzchnią we Włodzieninie” oraz „Budowa przepu-

stu prowadzącego do boiska”. 

Inwestycja została realizowana w ramach Programu - Rządo-

wy Fundusz Polski Ład. 

Projekt zakładał przebudowę istniejącego boiska szkolnego  

o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretano-

wej, budowę budynku gospodarczego o wymiarach 3x2 m, wy-

konanie elementów małej architektury oraz piłkochytów o wy-

sokości 5,0 m i 4,0 m. 

 

 

W skład zmodernizowanego boiska szkolnego wchodzą: bo-

iska do gry w piłkę nożną, tenisa, streetballa, mini siatkówki, 

bieżnia o długości sześćdziesięciu metrów, zeskocznia do skoku 

w dal i urządzenie do street workoutu pochodzące z demontażu 

z poprzednie istniejącego boiska. 

Boisko sportowe o powierzchni ok. 1400m2 zostało wykonane  

z nawierzchni poliuretanowej. 

Zakres wykonanych prac: 

− demontaż istniejących elementów infrastruktury sportowej, 

− demontaż krawężników betonowych, 

− sfrezowanie nawierzchni asfaltowej, Boisko przed przebudową 

Boisko podczas przebudowy 
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− wykonanie niwelacji terenu, 

− wykonanie wykopów pod projektowane obrzeża i krawężniki, 

− wykonanie ław fundamentowych dla obrzeży i krawężników 

wraz z ich montażem, 

− montaż urządzenia do street workoutu pochodzących z demon-

tażu, 

− wykonanie warstw nawierzchni poliuretanowej, 

− wykonanie warstw nawierzchni zeskoczni, 

− dostawa i montaż elementów małej architektury takich jak: 

bramki, kosz do koszykówki, słupki do gry w tenisa i siatków-

kę, kosza na śmieci, ławki, regulaminu, masztu flagowego, 

tablicy informacyjnej, 

− malowanie nawierzchni i linii boisk, 

− wykonanie nawierzchni asfaltowej, 

− dostawa i montaż systemowego budynku gospodarczego  

o wymiarach 3x2 m, 

− dostawa i montaż piłkochwytów, 

− odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni po wykonaniu 

zagospodarowania terenu. 

 

 
Boisko po przebudowie 
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Budowa przepustu prowadzącego do boiska  

w Szkole Podstawowej we Włodzieninie  
Integralną częścią przebudowy boiska, była budowa przepustu 

prowadzącego do budowanego obiektu od strony drogi powiato-

wej. 

Budowa tego przepustu była niezbędna dla zapewnienia obsłu-

gi komunikacji pod budowę boiska oraz przejazdu wozów bojo-

wych straży pożarnej.  

 

 

Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej przez przepust na 

teren boiska, wykonana została z betonu asfaltowego o grubości  

12 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczona najaz-

dowymi krawężnikami betonowymi. 

 

Teren utwardzonego wjazdu przy granicy z jezdnią drogi po-

wiatowej, posiada odpowiedni spadek poprzeczny oraz podłuż-
ny, uniemożliwiając zalewanie wodami opadowymi i roztopo-

wymi sąsiednich działek. 

Wymieniona została również brama wjazdowa na boisko od 

strony zjazdu z drogi powiatowej.  

 

 

 

Koszt całkowity inwestycji:  (budowa boiska i budowa zjazdu) - 

1.205.919, 75 zł., w tym:  

kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład Program Inwestycji Strategicznych: 1.085.327,77 zł, 

wkład własny Gminy Branice: 120.591,97 zł. 

Redakcja 

Umiejscowienie planowanego przepustu 

Przepust w trakcie budowy 

Nijako przy okazji, wykorzystując fakt prowadzenia robót ziem-

nych na terenie boiska, zostały wymienione bardzo już wyeks-

ploatowane rury odprowadzające wody opadowe, oraz zainstalo-

wany nowy przyłącz wody do budynku szkoły. Położone zostały 

również pod powierzchnią gruntu rury do poprowadzenia oka-

blowania nowego przyłącza energetycznego.  

Redakcja  

Zjazd przez przepust z drogi powiatowej na teren boiska  

z nową bramą wjazdową 
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„Marzenia to realne cele z odroczonym terminem realizacji” 
Uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego we Włodzieninie 
W dniu 20 października 2022 roku oficjalnie otwarto i oddano 

do użytku społeczności szkolnej boisko wielofunkcyjne przy 

Szkole Podstawowej we Włodzieninie. Teraz uczniowie szkoły  

i wszyscy chętni dorośli mają komfortowe warunki do uprawia-

nia kilku dyscyplin sportowych. 

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości, a następnie 

wszyscy zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy. 

W uroczystym oddaniu i poświęceniu boiska udział wzięli: 
Wicewojewoda województwa opolskiego Tomasz Witkowski, 

Wójt Gminy Branice Sebastian Baca, Sekretarz Gminy Katarzy-

na Herbut, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji i Pozyskiwa-

nia Funduszy Zewnętrznych Iwona Kopaniecka, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Bogusława Dyląg wraz z Radnymi, Radny Po-

wiatowy Tadeusz Krupa, Projektant boiska Maciej Halikowski, 

Dyrektorzy placówek oświatowych, Rada Rodziców, Ksiądz 

Michał Pieńkowski , Działacze społeczni i sportowi ze wsi Wło-

dzienin, byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej we Włodzieninie 

Maria Wojtuś oraz Tadeusz Mańkiewicz, Redaktor Radia Opole 

Grzegorz Frankowski, Grono Pedagogiczne, Uczniowie, Pra-

cownicy Szkoły, Rodzice i Przyjaciele. 

Wszystkich zebranych powitała Małgorzata Sawicka. Dyrek-

tor szkoły w swoim krótkim przemówieniu wyraził radość i sa-

tysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Włodzienina do-

czekali się nowego, pięknego obiektu. Ponadto w serdecznych 

słowach podziękował Panu Sebastianowi Bacy za to, że podjął 
inicjatywę budowy tego boiska. Dzięki zaangażowaniu Pana 

Wójta możemy się cieszyć z tego, że cel został osiągnięty. Sło-

wa podziękowania dyrektor skierował również do projektanta 

Macieja Halikowskiego oraz do Rady Gminy, która zawsze ze 

zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby naszej szko-

ły. Głos zabrali również zaproszeni goście, gratulując szkole 

otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku 

inwestycji, nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale 

także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Wójt  

w trakcie wygłoszonego przemówienia podziękował wszystkim, 

którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do realizacji marze-

nia wielu uczniów. Życzył wszystkim dużo radości z korzysta-

nia z tego pięknego obiektu. 

Na ręce przewodniczącego szkoły, prezent w postaci zestawu 

piłek do różnych gier zespołowych wręczył Pan Tomasz Wit-

kowski, wicewojewoda opolski, podkreślając, że „takie inwesty-

cje w mniejszych miejscowościach są bardzo doceniane”. 

Głos zabrał również były dyrektor szkoły Tadeusz Mańkie-

wicz, który wyraził radość ze zmian jakie dokonały się w infra-

strukturze szkoły na przestrzeni ostatnich lat. 

Następnie uczniowie pod okiem nauczycieli zaprezentowali 

część artystyczną. 
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Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał ks. Michał Pieńkow-

ski.  

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie 

wstęgi, którego dokonali: wicewojewoda opolski Tomasz Wit-

kowski, Przewodnicząca Rady Gminy Bogusława Dyląg i uczeń 
klasy IV Tobiasz Bober - zwycięzca Szkolnego Konkursu na 

Projekt Boiska Wielofunkcyjnego. 

W trakcie uroczystości prezentowana była wystawa obrazują-
ca wygląd boiska szkolnego na przestrzeni wielu ostatnich lat. 

Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem uczestników wyda-

rzenia, byłych uczniów, nauczycieli i pracowników włodzieniń-
skiej szkoły. Była też mini lekcją historii dla obecnych uczniów. 

Gmina Branice na inwestycję otrzymała dofinansowanie  

z programu „Polski Ład”. Budowa kosztowała około 1,3 mln zł. 

Dziewięćdziesiąt procent tej kwoty pokryła rządowa dotacja. 

Boisko wielofunkcyjne zawiera w swojej przestrzeni boisko  

o wymiarach 40x20 metrów do piłki nożnej. Z boku jest bieżnia 

ze skocznią w dal. Na głównym boisku jest też wytyczony kort 

do tenisa, a z boku jest mniejsze boisko do koszykówki, piłki 

siatkowej i boisko do piłki nożnej, (do mini gier sportowych). 

Uczniowie szkoły są zachwyceni nowym miejscem i jak sami 

mówią „Boisko jest przetestowane. Jest super, lepsze niż tamto 

asfaltowe...”. 

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców, a szczególnie Pani Ali-

cji Pietryszyn i wszystkim zaangażowanym w pomoc przy orga-

nizacji tej pięknej uroczystości. 

Jako społeczność Szkoły Podstawowej we Włodzieninie ma-

my nadzieję, że nowe boisko pozwoli na odbywanie zajęć z wy-

chowania fizycznego na świeżym powietrzu, w bezpiecznych  

i sprzyjających warunkach. Przyczyni się do uatrakcyjnienia 

zajęć sportowych, zwiększenia aktywności i sprawności fizycz-

nej uczniów. Liczymy również na to, że oddany do użytku 

obiekt stworzy nowe możliwości do realizacji pięknej idei wy-

chowania przez sport, zaowocuje sukcesami uczniów Szkoły  

w zawodach sportowych organizowanych w naszym powiecie  

i w województwie.  

I jak powiedział S. Lem „Marzenia zawsze zwyciężają  

rzeczywistość, gdy im na to pozwolić.” 

Nauczyciele SP Włodzienin 
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„BLASK PRAWDY” 

16 październik to szczególny dzień dla wszystkich Polaków - 

rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Z tej okazji co 

roku świętujemy Niedzielę Papieską. Tym razem hasło prze-

wodnie brzmiało „Blask prawdy”. 

 Przedszkolacy z Przedszkola we Włodzieninie wraz z rodzi-

cami i nauczycielkami przygotowały koncert ku czci Jana Pawła 

II, który odbył się w kościele Trójcy Św. we Włodzieninie. Gó-

ralskie stroje artystów były pięknym dopełnieniem tych rado-

snych chwil, którym towarzyszyły również łzy wzruszeń. Taniec 

i wesołe pieśni przeplatane były rozważaniami Papieża Polaka - 

które czytali Państwo Urszula i Piotr Wiecha.  

Po koncercie pełnym emocji, wszyscy goście zostali zaprosze-

ni na festyn przy placu kościelnym, gdzie czekała gorąca herba-

ta, kawa, kremówki i inne pyszności. Wszyscy goście mogli 

ogrzać się przy ognisku, a nawet upiec sobie ziemniaki i kiełba-

ski.  

Z całego serca dziękujemy WSZYSTKIM, którzy byli w tym 

dniu z nami, oraz tym, którzy pomogli nam- a tym samym spra-

wili, że dzień ten na zawsze zostanie w naszej pamięci.      

Nauczycielki z Publicznego Przedszkola  

we Włodzieninie 

Foto: okładka i w artykule - Piotr Wołoszyn 
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Sukces bliszczyckiego druha 

#TalentZaTalent - Pumtrak i ścianka wspinaczkowa.  

W dniu 20.08.2022 r. w Raciborzu odbyły się zawody Firefi-

ghter Combat Challenge - XXX memoriał im. mł. kpt A. Kaczy-

ny, dh. A. Malinowskiego - strażaków poległych w 1992 roku  

w trakcie pożaru lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej. 

Celem organizacji zawodów, jest między innymi podniesienie 

sprawności fizycznej strażaków oraz sprawdzenie ich wytrzy-

małości i umiejętności przydatnych w działaniach ratowniczych. 

W zawodach rozgrywane są następujące konkurencje: wejście 

na 3 piętro w pełnym ubraniu bojowym wraz z aparatem po-

wietrznym i pakunkiem 19 kg, wyważenie drzwi młotem po 

zejściu z 3 piętra, slalom pomiędzy hydrantami, rozwinięcie linii 

gaśniczej z wodą, trafienie prądem wody do celu. Ostatni etap to 

przeciągnięcie fantoma ważącego 80 kg na odległość 30m.  

W zawodach brało udział 115 zawodników z Polski oraz  

z zagranicy, w tym również kobiety. 

Jednostkę OSP Bliszczyce zaprezentował Piotr Janda, któremu 

udało się wszystkie zadania wykonać w dobrym czasie oraz 

sprawdzić siebie i porównać swoje wyniki z innymi startujący-

mi. 2 tygodnie później Piotr startował w podobnych zawodach 

we Wrocławiu. Tutaj było już znacznie trudniej, pokonać nale-

żało 49 pięter w pełnym ubraniu bojowym.  

W rywalizacji brało udział ponad 1200 zawodników. Niestety 

nie wszystkim udało się ukończyć konkurencję. Na chwilę obec-

ną Piotr ma zaproszenie na zawody na przyszły rok do Zakopa-

nego. Będą one polegały na wbiegnięciu pod skocznię narciar-

ską w pełnym oporządzeniu bojowym. Piotrowi serdecznie gra-

tulujemy, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za wspa-

niałą promocję jednostki OSP Bliszczyce.  

Wiesław Cykowski 

To ostatnie już zadanie w projekcie „Talent za talent”. Ostat-

nie w projekcie, ale nie ostatnie w ogóle. Z perspektywy czasu 

możemy śmiało powiedzieć, że udało nam się poprzez wszystkie 

poprzednio zrealizowane zadania projektowe zawiązać trwałe  

i piękne relacje z naszym Partnerem Czeskim SVC Krnov. Będą 
one, taką mamy nadzieję, owocować dalszymi wspólnymi spo-

tkaniami.  

Wisienką na torcie był ostatni czas spotkań. Po zmianach które 

wyniknęły z przyczyn organizacyjnych, zadanie zostało wzbo-

gacone w swej treści o więcej elementów niż pierwotnie zamie-

rzaliśmy. Udało nam się połączyć dwa dni zadaniowe wspólnym 

noclegiem w SVC Krnov. A jak już wspominaliśmy, w projek-

cie wspólny nocleg zawsze wpływa dodatnio na fakt zacieśnia-

nia więzi i wzmacniania wspólnych relacji. Rozpoczęliśmy od 

rowerowego rajdu do placówki w Czechach. Nie bez niespo-

dzianek, ale udało nam się dotrzeć na miejsce, gdzie już czekała 

na nas Pani Veronika Dyrektor SVC Krnov wraz ze swoimi 

dziećmi. Dzieci tym razem nieco młodsze, ale i nasza grupa 

wiekowa także była dobrana w tym kierunku. To na co czekali-

śmy najbardziej, to Pumptrak i nasze hulajnogi. To miejsce więc 

uczyniliśmy naszym pierwszym punktem spotkania. Pumptrac 

okazał się być świetną zabawą, ale wcale nie taką prostą jak 

mogły by się wydawać na pierwszy rzut oka. Trudności tech-

niczne pokonywaliśmy jednak wraz z nabieraniem doświadcze-

nia w jeździe. Pod koniec dnia, już prawie  każdy z nas bezkoli-

zyjnie przejechał trasę. I to był nasz osobisty, a zarazem wspól-

ny sukces. Wieczorem, ale już późnym wieczorem, zjedliśmy 

pyszną pizzę i jeszcze udało nam się wykrzesać siły na wspólne 

zabawy integracyjne przygotowane przez organizatorów. Długą 
noc, a więc i ciężki poranek, wynagrodziła perspektywa kąpieli 

w Krnovskim basenie ze ścianką wspinaczkową.  

To cudna perspektywa w upalny dzień. Mokre szaleństwo 

zakończyliśmy obiadem, co prawda znowu w postaci pizzy, ale 

ulubionej przez dzieci. Wróciłyśmy do naszych domów bardzo 

zmęczeni, ale pełni wspomnień przeżytych przygód . 

s. Daniela 
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Aktywnie, wesoło i smacznie w SP Branice 
Już 2 września uczniowie szkoły brali udział w rajdzie rowero-

wym, którego trasa biegła przez Boboluszki, Bliszczyce. Głów-

nym punktem była Barania Kopa, gdzie spotkaliśmy się z grupą 
z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Włodzienina. W dro-

dze powrotnej w Bliszczycach na uczestników czekały kanapki  

i woda. Dziękujemy Urzędowi Gminy w Branicach za pomoc  

w organizacji i poczęstunek. 

16 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.  

Z tej okazji wszystko w tym dniu było w kropki.  

25 września byliśmy obecni na ,,9.Biegu Branickim”. Z na-

uczycielami: p. Edwardem Czyszczoniem i p. Maćkiem Nowa-

kiem grupa naszych uczniów godnie reprezentowała szkołę  
w biegu, jak i w dyscyplinie ,,Nordig Walking”. 

28 września odchodziliśmy Światowy Dzień Jabłka. Członko-

wie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali konkursy, można 

było sobie zrobić zdjęcia w ,,jabłkowej fotobudce”, a na koryta-

rzach zostały powieszone ciekawostki o tych owocach.  

Panie z naszej szkolnej kuchni przygotowały przepyszną szar-

lotkę, racuchy z musem jabłkowym i kompot jabłkowy, za co im 

serdecznie dziękujemy! Podziękowania składamy rów-

nież ,,Sadom Lech Grudynia” za podarowanie pysznych jabłek. 

30 września odchodziliśmy Dzień Chłopaka. Z tej okazji  

29 września odbyła się dyskoteka, na której świetnie się bawili-

śmy, a na drugi dzień chłopcy dostali od swoich klasowych ko-

leżanek drobne upominki.  

We wrześniu w naszej szkole ruszyła realizacja projek-

tu ,,Laboratorium Przyszłości” z inicjatywy Ministerstwa Edu-

kacji i Nauki. Z pozyskanego sprzętu wyposażone zostały trzy 

pracownie tematyczne: pracownia zawodowa, ,,klockarnia”  

i sala z aneksem kuchennym, gdzie uczniowie będą mogli roz-

wijać pasje na dodatkowych zajęciach. Pracownie te nie powsta-

łyby bez wkładu własnego w wysokości 40%. Zapewniła go 

nam Gmina Branice, za co bardzo dziękujemy! 

W szkole swoją działalność rozpoczyna też Szkolne Centrum 

Mediacji. Kandydaci na mediatorów rówieśniczych wzięli 
udział w szkoleniu i uzyskali kwalifikacje umożliwiające im 

prowadzenie mediacji. Każdy uczeń w sytuacji konfliktowej 

może zwracać się bezpośrednio do nich lub do opiekuna Szkol-

nego Centrum Mediacji – p. Urszuli Sipel –Wiecha. 

7 października obchodziliśmy dwa święta: Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia i Święto Pieczonego Ziemniaka. Pierwsze 

święto rozpoczęliśmy już na przerwach, na których zmagaliśmy 

się rozwiązywaniem działań matematycznych. Gdy poćwiczyli-

śmy nasze umysły, czas przyszedł na odpoczynek. Udaliśmy się 
na spacer do branickiego parku ,,Pod Lipami”, gdzie czekały już 
na nas gorące ziemniaki z ogniska z masłem i solą. Ten pyszny 

poczęstunek zawdzięczamy p. Mieczysławowi, który podarował 

ziemniaki oraz pracownikom Urzędu Gminy Branice i szkoły. 

Dziękujemy im za pomoc w organizacji imprezy.  



Informator Branicki  

12 

Wrzesień pełen atrakcji… 
Za nami wrzesień, pierwszy miesiąc nowego roku przedszkol-

nego. Dzieci bardzo szybko zaklimatyzowały się w naszym 

przedszkolu. Każdego dnia spotykają się by poznać magiczne 

zaklęcia dobrych manier, odnaleźć w sobie niezwykłe umiejęt-
ności, a przede wszystkim, by bawić się i figlować z przyjaciół-

mi. 

17 września wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w zaję-
ciach rozwijających kreatywność, świętując ,,Dzień Kropki”. 

Pomysłów i inspiracji na zabawy z kropkami było sporo i każdy 

przedszkolak dowiedział się, że wszystko zaczyna się od małej 

kropeczki i zamiast słów „Nie umiem” należy zawsze wierzyć  
w swoje siły i mówić „Spróbuję”. 

Każdego roku we wrześniu przedszkolaki mają swoje święto - 

,,Dzień Przedszkolaka”. U nas obchodzony był pod hasłem: 

,,Piżama party”. Tego dnia każde dziecko przyszło w swojej 

piżamce. W salach czekało na dzieci wiele niespodzianek  

i atrakcji. Zostały zaproszone do wspólnej zabawy, udziału  

w konkursach i tańcach przy ulubionych przebojach muzyki dla 

dzieci. Radość i śmiech świadczyły o wspaniałej zabawie. Ży-

czymy wszystkim, maluszkom i starszakom samych słonecz-

nych dni i radosnych chwil w naszym przedszkolu, aby każdy 

dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych  

i pozytywnych doświadczeń. 
Następną atrakcją był ,,Dzień jabłka”. Dzieci wszechstronnie 

poszerzały wiedzę o tym owocu. Poznawały różne gatunki ja-

błek, rozpoznawały kształt, zapach, kolor, smak. Zdobywały 

wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. Dzieci  

z grup starszych upiekły pyszne ciasto, oczywiście wiadomo, że 

z jabłkiem, zaś młodsze zrobiły pyszny soczek. Dzień ten był 

nie tylko dniem innym niż zwykle, ale dniem, o którym dzieci 

tak szybko nie zapomną i zostanie on w ich pamięci jako dzień 
zachęcania do jedzenia owoców. Takie ,,dni tematyczne” prze-

prowadzane w taki właśnie sposób zachęcają dzieci do sięgania 

po owoce i warzywa oraz promują zdrowy styl życia. 

Wizyta Pani Policjantki była dla przedszkolaków wielką nie-

spodzianką. Zaproszony gość w bardzo ciekawy sposób opowie-

dział nam, na czym polega jego praca, jej trudność.  Teraz poli-

cjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy 

się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się 
o pomoc. 

Pamiętaliśmy również o naszych chłopcach. W tym dniu każ-
dy otrzymał od swoich koleżanek medal - ,,Super Chłopak”. 

Miesiąc minął nam bardzo szybko, był pełen pomysłów i nie-

spodzianek, ale to nie koniec. Zapraszamy na kolejny. 

Nauczyciel Publicznego Przedszkola 

Karolina Kukuczka 

W dniach 3-5 października odwiedził nas ,,Dentobus Opole”. 

Przez te 3 dni zbadano uzębienie 200 uczniów. Po badaniu 

otrzymali oni na kartkach informację o stanie uzębienia i ewen-

tualnych potrzebach. W trzeci dzień w loterii fantowej pacjen-

tów wylosowano nagrodę w postaci tabletu graficznego marki 

Xiaomi, który otrzymał uczeń z klasy IV b. Dziękujemy NZOZ 

PARTNER- DENTAL za przyjazd i profesjonalne badania. 

W naszych szkolnych murach gościliśmy również Pana Poli-

cjanta, który w klasach I-III przypomniał o zasadach bezpie-

czeństwa oraz przedstawicieli Fundacji Aktywnego Kształcenia 

i Rekreacji SALIX. Został przeprowadzone warsztaty ekologicz-

ne, w czasie których uczniowie klas II i III uczyli się segrego-

wać odpady i wzięli udział w zabawach ekologicznych.  

Po wakacyjnym lenistwie przyszedł czas na działanie, a do 

końca roku jeszcze wiele się wydarzy. 

Agnieszka Lisiak - nauczycielka w SP Branice  
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Jesienne atrakcje w naszym przedszkolu 
Jedną z jesiennych atrakcji w Katolickim Przedszkolu w Bra-

nicach były wykopki. Dzieci z zaangażowaniem i uśmiechem na 

twarzy wyruszyły na pole zbierać ziemniaczki. Każdy przed-

szkolak był wyposażony we własne wiaderko oraz rękawiczki. 

Praca na polu jest ciężka, jednak zbieranie ziemniaków sprawiło 

im dużo radości i zapewniło świetną zabawę. Wśród zebranych 

plonów znalazło się wiele ciekawych okazów, np. serca, zwie-

rzątka, grzybki. Uwieńczeniem pracy był wspólny grill oraz 

słodki poczęstunek połączony z zabawą. Serdecznie dziękujemy 

Państwu Glapa oraz Państwu Leszczyńskim za mile spędzone 

chwile oraz świetną zabawę. 

15 września świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. 

W tym dniu buźki oraz ubiór każdego dziecka przyozdobiły 

kolorowe kropki. Dzień rozpoczął się wysłuchaniem opowiada-

nia o małej dziewczynce Vashti, dla której kropka nabrała 

ogromnego znaczenia. Historia uświadomiła przedszkolakom, 

że każdy z nas posiada ukryte zdolności, talenty. Kreatywnie 

spędziliśmy ten dzień, wykorzystując potencjał każdego dziec-

ka. Było kolorowo, kropkowo i radośnie. 

We wrześniu, jak co roku, obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka.  

Przebiegał nieco inaczej niż zwykły dzień. Z tej okazji nasza 

placówka dostarczyła przedszkolakom wiele atrakcji. Dzieci 

przy akompaniamencie gitary zaśpiewały piosenkę, dodatkowo 

każdy przedszkolak grał na instrumencie, który urozmaicił 

utwór. Zorganizowane zostały także zabawy ruchowe, zajęcia 

sensoryczne i plastyczne. Na koniec tak wspaniałego dnia każdy 

przedszkolak otrzymał dyplom. 

Kolejną atrakcją było powitanie Jesieni. W kącikach przyrody 

pojawiły się dary jesieni: kolorowe liście, kasztany, żołędzie, 

owoce i warzywa. W tym dniu w przedszkolu królowała barwa 

pomarańczowa, gdyż królową jesiennych warzyw została mar-

chewka. Każde dziecko mogło rozwijać zdolności kulinarne 

podczas przygotowywania marchewkowego ciasta, surówki oraz 

soku. 

Podczas jesiennych zajęć nie zabrakło okazji, aby wykazać się 
wiedzą na temat nowej pory roku poprzez rozwiązywanie zaga-

dek, rebusów. Gościem specjalnym, który towarzyszył nam  

w tym szczególnym dniu był królik Franek Paulinki i Madzi. 

Oczywiście, on także posmakował pysznej świeżej marchewki. 

To było wspaniałe powitanie nowej pory roku. Przez najbliż-
sze miesiące podczas wycieczek i spacerów dzieci będą obser-

wować zmiany, zachodzące w przyrodzie oraz gromadzić dary 

jesieni, wzbogacając kącik przyrody. 

 

Katolickie Przedszkole w Branicach 
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Godzina 9,00 – ta wyjeżdżam z Branic. Od kilku dni pada 

deszcz. Na przekór przyrodzie zbieram po drodze przyjaciół  

i jedziemy. Podzieliliśmy się na dwie grupy dziesięcioosobowe. 

Jesteśmy pierwszą, która od 22 do 26 sierpnia będzie przemie-

rzać Kotlinę Kłodzką na rowerach. Druga grupa pojedzie na 

czterodniowy rajd we wrześniu. 

W Krnowie spotykamy się o dziesiątej. W drogę ruszamy trze-

ma samochodami, czwarty z Raciborza dogoni nas, a piąty doje-

dzie wieczorem. Do naszego hotelu w Szczytnej jedziemy  

w strugach deszczu. W moim samochodzie wysiada klimatyza-

cja i nawiew. Współpasażerka ma pełne ręce roboty. Szyby co 

chwilę zaparowują. 
Szczęśliwie dojeżdżamy do Polanicy Zdroju i raczymy się 

dobrą kawą. Obiadokolację w hotelu będziemy mieć  o siedem-

nastej, ale dobrze by było coś przekąsić. Restauracja o 13.30 jest 

pusta, siadamy i po chwili jak poparzeni opuszczamy lokal – to 

ceny zrobiły na nas takie wrażenie. Dania obiadowe zaczynały 

się od pięćdziesięciu złotych. To dużo drożej niż w czerwcu we 

Władysławowie. 

Do obiadokolacji już nikomu nie chciało się jeść. Przestało 

padać. Zaświeciło słońce, więc po kolacji spacerkiem do Dusz-

nik Zdroju. Po drodze zmieniamy plan dnia następnego, a wła-

ściwie to rozszerzamy go. Po zwiedzeniu Bystrzycy Kłodzkiej 

pojedziemy do nieplanowanego wcześniej Międzygórza. Wita 

nas drewniana XIX-to wieczna wioska tyrolska.  

Wiele z tych domów zbudowali sprowadzeni ze Szwajcarii rze-

mieślnicy, o niektórych można powiedzieć, że są dziełami sztu-

ki. Nie pada, jest coraz cieplej. Spacerkiem do wodospadu – jest 

pięknie. Trzeba wracać i zdążyć na kolację. Załoga Ośrodka, 

która jest naprawdę miła i stara się, nie może na nas czekać. 

Czego nie widzieliśmy: Pałacyku królowej tej ziemi Marianny 

Orańskiej. Jak fama głosi, ostatnim wczasowiczem który w nim 

spędzał urlop był Edward Gierek. Nie byliśmy na Śnieżniku  

i nie byliśmy na zaporze wodnej. To wszystko musimy zoba-

czyć następnym razem. 

Kolejny dzień zaczynamy jak zwykle śniadaniem i o 9.30 je-

dziemy na Szczytnik (589m.n.p.m.) Na krawędzi góry znajduje 

się zamek zbudowany w pierwszej połowie XIX w. przez pru-

skiego hrabiego. Ostatnim użytkownikiem był DPS. Dziś stoi 

pusty, a za oglądanie pustych wnętrz trzeba zapłacić 30 zł!.  

Z punktu widokowego rzucamy okiem na Orle Skały, Góry By-

strzyckie i Orlickie. Jedziemy dalej przez Duszniki do Kudowy 

Zdroju. Trasa wskazana nam przez jednego z tubylców wydaje 

się być po lekkim bombardowaniu. Na początku kilka razy 

wznosimy się na pagórkach, po to by za chwilę przez osiem 

kilometrów zjeżdżać do samej Kudowy, która nas wita tłumem  

urlopowiczów, kuracjuszy i turystów. Przepiękny Park Zdrojo-

wy, wypełnia muzyka i śpiewy z odbywającego się w tym miej-

scu Festiwalu Moniuszkowskiego. Na kolejnym plakacie odnaj-

dujemy zapowiedź festiwali które mają się tu odbyć, w tym 

m.in. Festiwal Piosenki Czesko-Polskiej. Podziwiamy architek-

turę miasta. Oglądamy kaplicę czaszek. Wypijamy kawę i rusza-

my w drogę powrotną, tą samą którą wjechaliśmy, ale niestety, 

teraz jest to 8 km na górę, a nie jest to zjazd. Daliśmy radę. 
W trzecim dniu pobytu jedziemy ze Szczytnej przez Duszniki  

i Kudowę do Dobrośova. Miłośnicy militariów będą zwiedzać 
twierdze, która jak wiele z nich, nigdy nie została użyta w celu, 

dla którego została wybudowana. Pacyfiści wjadą na sąsiedni 

szczyt by uzupełnić zapasy wody, i znana trasą, tą do Dusznik  

i pod górkę ruszą w drogę powrotną. Po drodze ocieramy się  
o Dworek Chopina i zwiedzamy muzeum papieru czerpanego. 

Panie w Ośrodku jak zwykle w dobrych nastrojach czekają na 

nas z kolacją. Po niej chwila odsapki i jak zwykle długie wie-

czorne pogawędki w gronie przyjaciół. 

Srebrna Góra to przedostatni etap naszego rajdu po Kotlinie 

Kłodzkiej. Tutaj w osiemnastym wieku wybudowano twierdzę, 
której do celów obronnych też nigdy nie użyto przez co ostała 

się ona w bardzo dobrym stanie, a nadto pierwszy raz spotkałem 

Panią przewodnik, która potrafiła zainteresować dzieci, mło-

dzież i starszych. Warto było tu wstąpić. 
Kolejne miejsce w drodze powrotnej do Branic które nas za-

trzymuje to Kamieniec Ząbkowicki, a właściwie Zamek Marian-

ny Orańskiej, o której wspomniałem powyżej. Ta Pani to kró-

lewna niderlandzka (1810-1883), córka pierwszego króla zjed-

noczonych Niderlandów Wilhelma I Orańskiego i jego pierw-

szej żony Fryderyki Luizy Pruskiej. Jej babcia pochodziła z Ho-

henzollernów i zostawiła wnuczce niezły spadek. Działo się to 

Rowerem po Kotlinie Kłodzkiej  
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Pierwsze Zawody Rowerowe z BTS-em 

po konfiskacie majątków zakonnych, więc wykupiła na Śląsku 

mienie pocysterskie. Było tego sporo. Cała Kotlina Kłodzka  

i jeszcze trochę. Królewna była dobrze wykształcona. Potrafiła 

się tym majątkiem zająć po gospodarsku. Na swoich ziemiach 

zorganizowała trzy nadleśnictwa i 26 leśniczówek. Wybudowała 

dukty leśne i drogi dojazdowe. Budowała sierocińce i domy dla 

wdów. Kościoły i kaplice, a także swoją siedzibę rodową, którą 
miał się stać Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim. Niestety nie 

miała szczęścia by ułożyć sobie życie osobiste. Pierwsza miłość: 
kuzyn, królewicz szwedzki Gustaw Waza nie mógł zostać jej 

mężem, bo panujący król Szwecji wypędził go z kraju i orzekł, 

że jeśli dojdzie do tego małżeństwa to wypowie wojnę Niderlan-

dom. Musiała pogodzić się z losem i przyjąć propozycję rodziny 

i wyjść za mało sprawnego intelektualnie prusaka Albrechta 

Hohenzollerna. Miała z nim czworo dzieci. Jedno z tego mał-

żeństwa zmarło po porodzie. Nie mogąc utrzymać związku – 

Albrecht często ją zdradzał – rozstała się z nim. 

Związała się z własnym masztalerzem. Zaszła w ciążę. Mąż 
tego już nie zdzierżył. Wystąpił o rozwód. Sąd się zgodził,  

a nadto zakazał Mariannie przebywania w Prusach - jeśli się tam 

pojawi - dłużej niż 24 godziny, i nakazał by wjazd do Prus każ-
dorazowo zgłaszała policji. Do Zamku nie wolno jej było wcho-

dzić głównym wejściem. To wszystko pokonała. Kupiła mały 

pałacyk 12 km od Kamieńca w Bila Voda z pięknie urządzonym 

przez nią parkiem. Miała blisko do swego zamku i najstarszego 

syna. Dzisiaj mieści się tam szpital psychiatryczny. Z wejścia 

głównego nie korzystała – schody kazała dorobić do okna. Za-

mek odwiedzał jej mąż, ale jest to tak duży budynek, że podob-

no nigdy się w nim nie spotkali. 

Wszyscy biografowie piszą, że była wyjątkowo piękną kobie-

tą, mądrą, wyprzedzała swoim rozumem całą epokę. Nie tylko 

potrafiła korzystać z posiadanych dóbr, ale także je pomnażać. 
Największe przewinienie jakie na niej ciążyło to samodzielne 

wychowywanie nieślubnego dziecka. W obyczajowości sfer 

królewskich panował zwyczaj, że królewska matka powinna 

dziecko oddać na wychowanie do gminu i zapomnieć o nim. 

Tego nie zrobiła i za to ją potępiano. 

Jej pasją stała się budowa wspomnianego Zamku w Kamieńcu 

Ząbkowickim. Do budowy którego zatrudniła Karola Fryderyka 

Schinkla – najwybitniejszego architekta w Europie. Druga jej 

pasja to wycieczki górskie w okolice Międzygórza, i samo Mię-
dzygórze, które bez jej udziału by nie powstało. Nie ma miej-

scowości w Kotlinie Kłodzkiej, która by czegoś jej nie zawdzię-
czała i za coś nie postawiła pomnika, czy choćby tablicy pamiąt-
kowej. 

Po zwiedzeniu twierdzy w Srebrnej Górze przyjechaliśmy pod 

Zamek i tu się okazało, że zwiedzanie możemy rozpocząć  

o piętnastej, a to nie wszystkim odpowiadało. Niektórzy mieli 

inne plany na popołudnie. 

Wszystko przed nami. 

Jerzy Biesiadowski 

 

Uczestnicy: członkowie Branickiego Stowarzyszenia Cyklistów 

i Piechurów (5 Czechów + 5 Polaków) 

Termin: 22-26.08.2022. 

Baza wypadowa: Szczytna OW NAT „Relax” 

Koszt: Hotel + wyżywienie 699 PLN/osoba 

Pasjonaci rowerowi z Branickiego Towarzystwa Sportowego, 

zarażając młodszych swoimi zainteresowaniami, przygotowali 

dla dzieci i młodzieży zawody rowerowe. Było sporo emocji  

i trudu organizacyjnego, ale warto, zawsze. 

24 września br. na starcie pojawiło się 11 zawodników  

w dwóch kategoriach wiekowych. I wszyscy Oni są prawdziwy-

mi zwycięzcami, pokonali swoje słabości, „nie chce mi się, a po 

co?” i temu podobne wymówki. Wielkie uznanie dla grupy  

z Włodzienina, która już przed zawodami pokonała spory dy-

stans. 
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O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 

i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 14.11.2022 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-

nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 24.10.2022 r. oraz na łamach gazety lokalnej „Informator Branicki” oraz 

„Głubczyce. Podaj dalej!”. 

Oznaczenie 

działki i nr 

KW 

Pow.  

i położe-

nie 

Przeznaczenie 

w planie (P)/ 

studium (S) 

Opis nieruchomości Cena nieruchomości Uwagi 

Działka nr318/3 

  

KW nr OP1G-

/00025201/7 

0,0500 ha 

Posucice 

(S) obszary za-

budowy wsi z 

preferencją za-

budowy związa-

nej z rolnictwem 

Tereny przemysłowe z 

przeznaczeniem na użyt-

kowanie rolne. Kształt 

działki średniokorzystny, 

dojazd drogą gruntową. 

Czynsz roczny 
47,50zł 

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa 

nieruchomości 

na okres 3 lat. 

Część działki 

nr252 

  
KW nr OP1-

G/00036891/0 

0,0300 ha 

Branice 

(S) obszary za-

budowy wsi 

wielofunkcyjne 

Część działki budowla-

nej z przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze. 

Czynsz roczny 
28,50 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa 

nieruchomości 

na okres 3 lat. 

Działka nr 198 

  
KW nr OP1-

G/00027347/6 

0,2089 
Posucice 

(S) obszary za-

budowy wsi z 

preferencją za-

budowy związa-

nej z rolnictwem 

Grunt rolny o klasoużyt-

ku RV, kształt działki 

korzystny. Dzierżawa z 

przeznaczeniem na dzia-

łalność rolną. 

Czynsz roczny 
146,23 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku VAT) 
+ podatek od nieruchomości wg obo-

wiązującej stawki 
Płatność do 30 września danego roku. 

Dzierżawa 

nieruchomości 

na okres 3 lat. 

Po przejechaniu bardzo ładnej, malowniczej trasy na mecie 

jako pierwszy z grupy starszej był MARCIN PIETRZYK,  

a wśród grupy młodszej TYMON WOJTUŚ. Wszyscy startujący 

otrzymali pamiątkowe medale, zwycięzcy nagrodę rzeczową  
i kartę podarunkową do sklepu sportowego. 

Miłym zakończeniem całej imprezy było ognisko z kiełbaska-

mi, wesołe rozmowy i integracja rowerowego środowiska. 

Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników i serdeczne 

podziękowania dla zaangażowanych w organizację zawodów 

osób. 

 

B. Lewandowska 

Branickie Towarzystwo Sportowe 


